
Psychosociale
ondersteuning

Ondersteuning aan mensen met een lichamelijke 

handicap, chronische ziekte of niet-aangeboren 

hersenletsel en hun directe omgeving
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Cluster De Zilvermeeuw biedt dagbesteding en begeleid werk aan mensen met een 
lichamelijke beperking, chronische ziekte en niet-aangeboren hersenletsel. 

Psychosociale hulp
Een beperking heeft vaak grote gevolgen. Zeker wanneer er sprake is van plotseling 
letsel. Uw situatie verandert ingrijpend en er moet veel geregeld worden. Tijd om te 
verwerken is er nauwelijks. Na verloop van tijd merkt u, dat u last krijgt van psychische 
of lichamelijke klachten. Klachten die meestal niet duidelijk te definiëren zijn. Ik noem 
er enkele: Weinig energie hebben, slapeloosheid, spanningen in de relatie met uw partner 
en kinderen, langdurige somberheid, problemen bij seksualiteit, gevoelens van onmacht en 
schuld, gevoel van continue gespannenheid, geen plezier kunnen ervaren etc.

Gesprekken
Tineke Kwast is Psychosociaal Hulpverlener. Samen met u bekijkt zij welke manier van 
behandelen het best bij u past. De gesprekken duren ongeveer vijftig minuten. Tijdens het 
eerste gesprek (intake) praten we over uw hulpvraag en uw verwachtingen. Het doel van 
de gesprekken is dat u meer rust en overzicht ervaart. U heeft uw leven weer in de hand, 
u voelt zich meer ontspannen en de klachten zijn verminderd of weg. Na vijf gesprekken 
vindt er samen met u een korte evaluatie plaats waarin we bespreken of het aansluit bij 
uw verwachtingen en  hoeveel gesprekken er (nog) nodig zijn. Ook partners en kinderen 
(vanaf 12 jaar) van cliënten kunnen zich aanmelden.

Meer weten?
Heeft u vragen of wilt u meer weten? U kunt ons telefonisch 
bereiken. Tineke werkt op maandag, woensdag en donderdag. 
Telefoonnummer: 072 5751090 of 06 12 755 793. 
E-mail: zilvermeeuw1.administratie@esdege-reigersdaal.nl
Bezoekadres
De gesprekken vinden plaats in het Activiteitencentrum van De 
Zilvermeeuw, Muiderwaard 238 1824XV Alkmaar.
Cluster De Zilvermeeuw is onderdeel van Esdégé-Reigersdaal, 
een dienstverlenende organisatie voor mensen met een handicap.


